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ألفراد حول الذھنیة لدى اتصورات الدور مواقع التواصل االجتماعي في بناء 
سمعة تركیا

.في الجزائراإلنترنیتعینة من مستخدمي لدراسة میدانیة 

عبادنةدمحم أمین. أ

3جامعةالجزائر
:ملخص

ل ثري التواصل على شبكة االنرتنت واستخدام املعلومات املتعلقة  دول األجنبية على تقييم تتناول هذه الدراسة  
لية مت يف هذه الدراسة حتديد التعاريف النظرية والعملية. األفراد لتلك البلدان للمتغريات واستخدامها يف مرحلة 

م حول مسعة الدول األجنبية علىلدراسة الكيفية اليت تؤثر فيها هذه األخرية تصنيفات األفراد املبحوثني وانطباعا
مفردة 200ومت استخدام املنهج املسحي من خالل مسح . اصل االجتماعي على االنرتنتيف عصر مواقع التو 

وأظهرت النتائج أن االتصال . مستخدمي اإلنرتنت يف اجلزائر، إلضفاء معطيات إمربيقية جتريبية هلذه الدراسةمن
لبناء انطباعات و  تقييمات اجلزائريني عرب اإلنرتنت من خالل وسائل التواصل االجتماعي يشكل مؤشرا قو

تظهر النتائج . للبلدان األجنبية أكثر من استخدامهم لشبكة اإلنرتنت جلمع املعلومات البسيطة عن تلك البلدان
رة الشخصية للدول األجنبية تظل العامل األهم لبناء تصورات وانطباعات اجلزائريني حول تلك  أيضا أن الز

.الدول
العالقات االجتماعية على االنرتنت، واستخدام املعلومات على االنرتنت، اإلنرتنت، و :الكلمات املفتاحية
.الصورة الذهنية للبلد

Abstract
This study examines the effects of online connectivity and the use of information from other
countries on the assessments of individuals in these countries. A survey of Algerian Internet
users provides empirical data for this study. The results show that online connectivity through
social media is a more powerful predictor of assessments of individuals from other countries.
The results also show that the personal experience of visiting other countries remains the
most significant predictor of a person's favor for these countries.
Keywords: Internet, online social relations, use of online information, reputation of the
country. (Country’s image)

املقدمة
أصبحت اليوم مواقع التواصل االجتماعي جزءا مهما تقريبا يف كل جانب من جوانب حياتنا، مبا يف ذلك كيفية 
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على سبيل املثال، أظهرت التقارير األخرية أن املزيد من .بناء واحلفاظ على العالقات اإلنسانية مع األفراد اآلخرين
Pew Internet etووفقا لـ .ال مع األصدقاء واملعارفالناس يتحولون إىل االنرتنت للبقاء على اتص American

Life Project م ت املتحدة الذين حافظوا على حسا ، فإن نسبة مستخدمي اإلنرتنت البالغني يف الوال
٪ يف عام 46إىل 2005٪ يف عام 8الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي يف االنرتنيت، ارتفعت من 

مواظبني على ) 33إىل 18من سن (٪ من مستخدمي اإلنرتنت 83، حوايل 2010عام يف .)1(2009
ت املتحدة فقط.)2(استخدام مواقع التواصل االجتماعي فمواقع التواصل .وال تقتصر هذه الظاهرة على الوال

اطنني اليومية االجتماعي وغريها من األشكال الناشئة من وسائل اإلعالم االجتماعية هي جزء مهم من حياة املو 
اجلنوبية، والربازيل، والصني، واملكسيك، فإن استخدام مواقع .يف بلدان أخرى أيضا وعلى سبيل املثال ففي كور

ت املتحدة  ومع تزايد أمهية اإلنرتنت يف . )3(وسائل اإلعالم االجتماعية هي أكثر انتشارا مما كانت عليه يف الوال
د من الباحثني لدراسة اجلوانب املختلفة للموضوع، مثل خصائص العالقات العالقات االجتماعية، جلأ العدي
ثري اإلنرتنت على املشاركة املدنية واملشاركة السياسية)4(االجتماعية على شبكة االنرتنت  ) 5(و

ال، ال تزال هناك ندرة يف البحوث حول كيف لرغم من كثرة البحوث يف هذا ا على ثري هذه التغيرياتيةلكن 
حول .فهمنا للبلدان األجنبية كيف، على سبيل املثال، تؤثر مواقع التواصل االجتماعي على وجهات نظر

وبشكل أعم، كيف يؤثر تواصلنا مع البلدان األخرى من العالقات مع املواطنني واملنظمات يف البلدان األجنبية؟
وتركز تلك البلدان والصورة الذهنية املدركة عنها؟خالل مواقع شبكات التواصل االجتماعي على تصوراتنا لسمعة 

على استخدام وسائل اإلعالم الرقمية للرتويج  لصورة البلد يف مجيع أحناء العامل، ولكن على الباحث الدراسة أكثر
السعي أوال ملعرفة ما إذا كانت وكيف ميكن هلذه األشكال اجلديدة لالتصال التأثري على تصورات الناس عن 

.دان األجنبيةالبل
ويتناول هذا البحث العالقة بني استخدام األفراد اجلزائريني ملواقع التواصل واستخدام املعلومات على اإلنرتنت 

م حوهلا ت التجريبية املستقاة من مسح .حول كل ما يتعلق برتكيا وبنائهم لتصورا من خالل االعتماد على البيا
وقد مت اختيار مشال اجلزائر الن البالد لديها . 2016خدمني لالنرتنت يف ديسمربلألفراد اجلزائريني البالغني املست

وقد مت اختيار دولة تركيا حبكم العالقات التارخيية والتجارية اليت .  أعلى نسبة انتشار للتكنولوجيا املنزلية يف البد
جلزائر .تربطها 

ثري أنواع هذه الدراسة تساهم يف تقدم البحوث حول مسعة البلد والدب لوماسية العامة من خالل تبيان  كيفية 
م حول تلك البلدان وتتضمن نتائج .االتصال بني اجلزائريني مع البلدان األجنبية على فهمهم وبناء تصورا
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ر السياسية املرتتبة عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي اليت من ملفروض أن تسرتعي اهتمام  الدراسة أيضا اآل
و ال توجد الكثري من .بني يف ممارسة التسويق الدويل والدبلوماسية العامة واالتصاالت الدولية بشكل عامالراغ

ثري تواصل األفراد على مواقع التواصل االجتماعي مع أفراد  الدراسات االمربيقية التجريبية اليت تبحث كيفية 
م حول تلك البلدان .آخرين من بلدان أجنبية على بناء تصورا

دف إىل اإلجابة على السؤال التايل كيف تساهم :لذا فإن هذه الدراسة أساسا، وليس على سبيل احلصر، 
ومواقع التواصل االجتماعي يف بناء الصورة الذهنية للبلد لدى اجلمهور اخلارجي؟االنرتنيت

علىفهموحتليالملوضوعمحاللدراسةبطر  :يقةجيدة،وهيعلىالنحوالتايلوينبثقعنهذهاإلشكاليةالرئيسيةأسئلةفرعيةتساعد
كيف تؤثر العالقات االجتماعية على االنرتنيت يف بناء اجلزائريني للصور الذهنية حول تركيا؟. 1
م حول البلد؟. 2 ثري احتكاك اجلزائريني برتكيا من خالل مواقع التواصل االجتماعي على تصورا ما مدى 
ثري استخدام اجلزائريني للمعلوم. 3 معة عن تركيا على الصورة الذهنية املتشكلة لديهم حول ما مدى  ات ا

البلد؟
رة تلك : فرضيات الدراسة التجربة الشخصية لألفراد مع البلدان األجنبية وعلى وجه اخلصوص رغبتهم يف ز

اد حول البلدان أو احلصول على أصدقاء أو أقارب يف تلك البلدان األجنبية، تؤثر اجيابيا يف بناء تصورات األفر 
:لذلك نقرتح الفرضيات التالية. تلك البلدان

على مسعة هذه األخرية يف أذهان اجلزائريني. 1 .التجربة الشخصية لألفراد اجلزائريني مع تركيا تؤثر إجيا
يهدف األفراد من استخدام مواقع التواصل االجتماعي إىل تعزيز العالقات القائمة، يف حني البعض اآلخر 

ا  لذلك . من أجل بناء عالقات جديدة مع األفراد الذين يشرتكون معهم يف األهداف واالهتماماتيستخدمو
فإنه ميكن افرتاض أن األفراد املبحوثني الذين لديهم خربة شخصية، حتصلوا على عالقات مع األصدقاء والعائلة 

اورة لديهم أكثر عالقات اجتماعية مع تركيا م للبلدان ا ر :هذا يؤدي إىل الفرضية التاليةو . من خالل ز
األفراد اجلزائريني الذين لديهم جتربة شخصية مع تركيا، لديهم عالقات اجتماعية أكثر على مواقع التواصل . 2

. االجتماعي
:يليفيماأمههاتتمثلاملوضوعهذااختيارمناألساسيةالغايةإن:البحثأهداف

.املفاهيمخمتلفلعرضثرة يف تكوينها منخالؤ والعوامل املحتديد الصورة الذهنية للبلدحماولة. 1
االنرتنيت يف بناء الصورة الذهنية للدولة والسمة الوطنية ومكانتها يف بناء انطباعات مدى فعاليةإبرازحماولة. 3

.وتصورات اجلمهور اخلارجي عن البلد
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.يف تسويق الصورة الذهنية للدولةاالتصال الرقمي املستعملة وأساليبالطرقخمتلفعليالوقوف. 4
ا وهي:أمهية الدراسة :تنبع أمهية الدراسة من العديد من النقاط اليت تتميز 

ثري العالقات االجتماعيةتكتسب الدراسة الراهنة أمهيًة خاصة نظرًا لندرة الدراسات اليت ت: أوالً  على ناولت 
الدويل وفنون إدارة االتصالجيعل الدراسة حمل اهتمام اخلرباء يف جمالاالنرتنيت يف بناء الصورة الذهنية للدولة، ما 

.العالقات العامة الدولية و الدبلوماسية احلديثة
الدبلوماسي، املواطنعتباره يبحث يف مفهوم حديث نسبيا أال وهو كبريةأمهيةاملوضوعهذايكتسب: نيا

يف إدارة مسعة الدولة ان مشاركة املواطننيال لضمالذي أصبحت مجيع الدول املتقدمة تقدم دورات يف هذا ا
من حيث التأصيل النظري وكذا تكسي الدراسة أمهية قصوى.على املستوى اخلارجي وحتقيق متوقع أفضل هلا

وإدارة على االنرتنيت ودورها يف بناءية الرقمية والعالقات االجتماعيةوكذا الدبلوماسملفهوم الصورة الذهنية للدولة
ا من أجللبلد على الصعيد اإلقليصورة ا .حتقيق التنميةمي والدويل وحتسني صور
تالبحثمنهج ، Descriptive Studyتنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية:وأدوات مجع البيا

لوصفية، وكذا واعتمدت الدراسة بشكل على منهج املسح حيث يعد من أنسب املناهج العلمية للدراسات ا
وإثباتحبثناإشكاليةعلىولإلجابة. عينة من مستخدمي االنرتنيت يف الشمال اجلزائريلسح الشاملأسلوب امل

واستعراضبتحليلقمناحيثالتحليليالوصفياملنهج:منهجنيعلىالعتمادالدراسةمتتفرضيتناصحة
لصورة مفاهيم و.ولةللدالذهنيةمواقع التواصل االجتماعي والعالقات االجتماعية على االنرتنت وعالقتها 
.اجلزائرحالةيفالدراسةلتحديدوذلكاحلالة،دراسةمنهجاستخداممتكذلك

:أدوات الدراسة
لقياس درجة وحجم . 2لالنرتنيت بصفة عامة، لدراسة استخدام املبحوثني. 1: مت تصميم استمارة استبيان

العنكبوتية اخلاصة بدولة استخدام اجلزائريني ملعلومات الشبكة . 3العالقات االجتماعية على االنرتنيت مع تركيا، 
ا، . 4تركيا،  ر الوضعية االجتماعية واالقتصادية للمبحوثني، .5التجربة الشخصية مع تركيا من خالل ز

.وغريها من املتغريات الدميغرافية مبا فيها السن.6
ص أمناط م خينرتنيت من قبل املبحوثني، وفيقمنا يف هذه الدراسة بطرح أسئلة حول أمناط وأهداف استخدام اال

.االستخدام قمنا بطرح أسئلة حول معدل وعدد ساعات االستخدام اليومي لالنرتنيت
عدد الرتكيني قمنا بطرح جمموعة من األسئلة حولومن أجل قياس مستوى العالقات االجتماعية على االنرتنيت، 

لينكدين ولقياس والتويرت،الذين يتواصلون معهم الكرتونيا من خالل مواقع التواصل االجتماعي الفايسبوك، 
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ا  اإلجابة عن أسئلة حولالوقت على شبكة اإلنرتنت، طلب الباحث من املشاركني  عدد املرات اليت يتواصلون 
املشاركات من قبل األصدقاء، إضافة الكتابة على الربيد اإللكرتوين، والدردشة، وقراءة/ القراءة : على االنرتنت

. ال طلب صديقتعليق، أرسل رسالة شخصية، وإرس
وقد مت قياس استخدام املبحوثني للمواقع ذات الصلة برتكيا للحصول على معلومات عن هذه األخرية عن طريق 
طرح أسئلة حول عدد املرات اليت يزورون فيها الصفحات الرئيسية أو مواقع الشبكات االجتماعية للوكاالت 

ت اإلخبارية الرتكية، وما إىل ذلك احلكومة لرتكية واملنظمات غري احلكومية الرتكية، وس ائل اإلعالم الرتكية، والبوا
. للحصول على معلومات حول تركيا

البعد .2البعد العاطفي، .1: لقياس تصورات املبحوثني املدركة حول صورة تركيا مت الرتكيز على مخسة أبعاد للدولة
.العامليةمؤشر الشهرة.5البعد الثقايف، .4البعد القيادي، .3االجتماعي، 

فيها البالد، واوقد مت قياس التجربة الشخصية للمبحوثني مع تركيا عن طريق طرح أسئلة حول عدد املرات اليت زار 
. ماهي أطول فرتة إقامتهم يف البالد، وكيف كونوا جمموعة من األصدقاء يف تركيا

السنوي مستواهم، والدخلحول ولتقدير الوضع االجتماعي واالقتصادي للمبحوثني، قام الباحث بطرح أسئلة
ت الدميغرافية كالعمر واجلنس. لألسرة .إلضافة إىل طرح أسئلة حول البيا

:وعينتهجمتمع البحث 
جمموعات مت اختيار 5البحث يف مستخدمي االنرتنيت يف اجلزائر، أما عينة الدراسة فهي مقسمة إىل يتمثل جمتمع

مو .العينة العشوائية الطبقيةبطريقة  موعة الثانية،)50(الصحفيني اجلزائريني : عة األوىلا رجال األعمال : ا
موعة الثالث)50(اجلزائريني والتجار  موعة الرابعة)50(3اجلزائر طلبة اإلعالم واالتصال جبامعة: ة، ا : ،  ا

كرتوين للوصول اعتمد البحث على االستبيان االلوقدمفردة200إذن فالعينة تتكون من ) 50(وكاالت السفر  
ن مفردات الدراسة يبلغ سنها من . إىل كل مفردات الدراسة سنة فما فوق حبكم أن 18وتتميز عينة الدراسة 

. تكنولوجيا اإلعالم وهم القادرين على بناء صور ذهنية حول الدولالغني هم القادرين على التحكم يفالب
ستخدام أحد ت: "ومستخدم االنرتنيت طبيقات الكمبيوتر للحصول على املعلومات على هو كل شخص يقوم 

الربيد اإللكرتوين، والدردشة ونقل امللفات عن طريق : شبكة اإلنرتنت، أو التفاعل مع اآلخرين من خالل
ت املناقشة مع  األعضاء ."بروتوكول نقل منتد

:اإلطار النظري للدراسة
:اإلنرتنت. 1
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املتصلة مباليني األجهزة حول العامل، لتشكل جمموعة من الشبكات هي عبارة عن جمموعة من الشبكات العاملية 
.الضخمة، واليت تنقل املعلومات اهلائلة بسرعة فائقة بني دول العامل املختلفة، وتتضمن معلومات دائمة التطور

هزة احلاسب إجرائًيا، وهو االتصال بشبكة االتصاالت العاملية اليت تضم املاليني من أج) اإلنرتنت(وميكن تعريف 
/ اآليل املتصلة مع بعضها البعض عن طريق خطوط هاتفية تعمل على مدار الساعة وبواسطتها يستطيع الطالب 

.الطالب احلصول على املعلومات املطلوبة من أجل تدعيم عملية البحث العلمي للعملية التعليمية
مفهوم مواقع التواصل االجتماعي . 2

تماعي على االنرتنيت انتشارا واسعا خالل السنوات األخرية وتعددت وتنوعت لقد شهدت مواقع التواصل االج
يت يف مقدمتها موقع فيسبوك، تويرت، يوتوب، حماولة تقدمي العديد من اخلدمات و حتقيق خمتلف اإلشباعات و

حث إىل آخر، حيث يعرفهاوغريها، وتعددت تعريفات مواقع التواصل " الس"االجتماعي، وختتلف من 
« BALAS مج يستخدم لبناء جمتمعات على شبكة االنرتنيت أين ميكن لألفراد أن " على 2006« ا بر إ

".يتصلوا ببعضهم البعض لعديد من األسباب املتنوعة 
ملثل يعرف فيها  »" بريس"و preece مواقع التواصل ) maloneykrichmar)2005ومالوين كريشمار«

ا مكان يلت قي فيه الناس ألهداف حمددة وهي موجهة من طرف سياسات تتضمن عدد من االجتماعي على أ
مج ا مواقع االنرتنيت اليت ميكن للمستخدمني املشاركة . القواعد واملعايري اليت يقرتحها الرب وتعّرف على أ

ا وبسهولة .واملسامهة يف إنشاء أو إضافة صفحا
»للغة اإلجنليزية يطلق عليها : ويف تعريف آخر social media لكن هذا املصطلح املتعارف عليه كما جند «

social net-work»مصطلح  أي الرتابط الشبكي االجتماعي وهو أدق ومن حسن احلظ أن املصطلح العريب «
حية الوصف" مواقع التواصل االجتماعي" .أدق من 

ية التواصل مع عدد من الناس ويظل السؤال ماذا نعين مبصطلح التواصل االجتماعي؟ بشكل مبسط هي عمل
عن طريق مواقع و خدمات الكرتونية توفر سرعة توصيل املعلومات على نطاق ...) أقارب، زمالء، أصدقاء،(

واسع فهي مواقع ال تعطيك معلومات فقط بل تتزامن وتتفاعل معك أثناء إمدادك بتلك املعلومات عن من يف 
)6(. لومات بشكل فوري عن طريق شبكة االنرتنيتنطاق شبكتك و بذلك تكون أسلوب لتبادل املع

مواقع التواصل االجتماعي مثل املقهى املتواجد يف قرية صغرية حيث جيتمع الناس لتبادل املعلومات و األخبار، 
.الفرق أنك ال تستطيع محل هذا املقهى جبيبك



ISSN 2170-0796 2017سنة 12العدد 09مجلة البدر المجلد 

701

ا املواقع االلكرتونية اليت توفر فيها تطبيقات االنرتنيت  خدمات ملستخدميها تتيح هلم إنشاء صفحة وتعرف على أ
شخصية معروضة للعامة ضمن موقع أو نظام معني، و توفر وسيلة اتصال مع معارف منشئ الصفحة أو مع غريه 

.من مستخدمي النظام، و توفر خدمات لتبادل املعلومات بني مستخدمي ذلك املوقع أو النظام عرب االنرتنيت
نشاء ألشخاص والتواصل مع أصدقائهم ومعارفهم، مثل موقع وهي املواقع اليت تسمح  ماي "صفحات خاصة 

)7(".فيس بوك"، "سبيس

ا جتمعات اجتماعية تظهر عرب شبكة االنرتنيت عندما يدخل عدد كاف من الناس يف " زايد"ويعّرفها  على أ
مواقع للعالقات الشخصية مناقشات عرب فرتة كافية من الزمن، جيمع بينهم شعور إنساين كاف، حبيث يشكلون

تمعات االفرتاضية و جتمعات اجتماعية تظهر عرب شبكة . عرب الفضاء االلكرتوين ا تلك ا و عّرفت أيضا على أ
االنرتنيت، تشكلت يف ضوء ثورة االتصاالت احلديثة، جتمع بني ذوي االهتمامات املشرتكة حبيث يتواصلون فيما 

م يف جمتمع ح .قيقيبينهم ويشعرون كأ
كما تعترب مواقع التواصل االجتماعي منظومة من الشبكات االلكرتونية عرب االنرتنيت تتيح للمشرتك فيها إنشاء 
موقع خاص فيه ومن مث ربطه من خالل نظام اجتماعي الكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات أو 

ضا مصطلح يطلق على جمموعة من املواقع على شبكة وهو أي. مجعه مع أصدقاء اجلامعة أو الثانوية أو غري ذلك 
، الذي يتيح التواصل بني األفراد يف بيئة جمتمع افرتاضي جيمعهم حسب "للويب"االنرتنيت ظهرت مع اجليل الثاين 

، كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل املباشر ...)بلد، جامعة، شركة،(جمموعات اهتمام أو شبكات انتماء
ا من إرسال الرس م اليت يتيحو ائل أو االطالع على امللفات الشخصية لآلخرين و معرفة أخبارهم و معلوما

)8(.للعرض

ت  ت األعضاء املشرتكني يف املوقع ويتم نشر هذه البيا تقوم الفكرة الرئيسية للشبكات االجتماعية على مجع بيا
ا ...ن يبحثون عن ملفات أو صور بشكل علين حىت جيتمع األعضاء ذوي املصاحل املشرتكة و الذي اخل ، أي أ

األصدقاء، كما متكن األصدقاء جتماعية بني جمموعة من املعارف و شبكة مواقع فّعالة تعمل على تسهيل احلياة اال
القدامى من االتصال ببعضهم البعض و بعد طول سنوات متكنهم أيضا من التواصل املرئي و الصويت وتبادل 

ت اليت توطد العالقة االجتماعية بينهمالصور وغريها من اإل )9(.مكا

ا منظومة من الشبكات االلكرتونية عرب االنرتنيت تتيح للمشرتك  وتعرف مواقع التواصل االجتماعي أيضا على أ
فيها إنشاء موقع خاص فيه و من مث ربطه من خالل نظام اجتماعي الكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم 

(10).ت نفسهااالهتمامات و اهلوا
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ن التكنولوجية"وتضع كلية  »شريد cheridan نه« أنواع اإلعالم الرقمي : " تعريفا إجرائيا لإلعالم اجلديد 
الذي يقدم يف شكل رقمي وتفاعلي ويعتمد على اندماج النص والصورة والفيديو والصوت، فضال عن استخدام 

العرض، أما التفاعلية فهي متثل الفارق الرئيسي الذي مييزه وهي أهم الكمبيوتر كآلية رئيسية له يف عملية اإلنتاج و 
(11).مساته

ا تلك املواقع االجتماعية اليت تتيح ملتصفحيها إمكانية مشاركة امللفات والصور وتبادل مقاطع  وتعرف على أ
ت الفورية ت االلكرتونية، وإجراء احملاد ، وإرسال الرسائل، و تصدرت الفيديو ، وكذلك مكنتهم من إنشاء املدو

، و موقع مقاطع الفيديو " تويرت" "الفيسبوك: "الشبكات االجتماعية هذه ثالثة مواقع هامة ورئيسية هي 
فقد أصبحت الوسيلة األساسية لتبادل املعلومات واألخبار الفورية يف متابعة مسار وتطورات ". اليوتيوب"

.األحداث
: مفهوم العالقات االجتماعية. 3

ا تمع، واليت تنشأ نتيجة اجتماعهم : ُتعرف العالقات االجتماعية  ر املتبادلة بني األفراد يف ا الروابط واآل
تمع  وتعترب العالقات االجتماعية اليت . وتبادل مشاعرهم واحتكاكهم ببعضهم البعض ومن تفاعلهم يف بوتقة ا

ا عالقات إجيابية أو -هم مع بعضهم البعض تتبلور بني األفراد يف جمتمع ما بناء علي تفاعل بغض النظر عن كو
وعليه فإن موضوع العالقات االجتماعية أصبح حيتل مكانة هامة يف العلوم . من أهم ضرورات احلياة -سلبية 

لدراسة والبحث موضوع العالقات االجتماعية إىل . االجتماعية ولقد أشارات الدراسات التحليلية اليت تناولت 
ا تبدأ بفعل اجتماعي يصدر عن شخص معني يعقبه رد فعل يصدر من شخص آخر ويطلق على التأثري  أ

لذا البد أن نفرق بني الفعل االجتماعي وبني . املتبادل بني الشخصني أو بني الفعل ورد الفعل اصطالح التفاعل 
السلوك اإلنساين الذي : " فيرب هوغريه من األفعال غري االجتماعية؛ فالفعل االجتماعي وفقًا لتعريف ماكس

". حيمل معىن خاص يقصد إليه فاعله بعد أن يفكر يف رد الفعل املتوقع من األشخاص الذين يوجه إليهم سلوكه 
والتفاعل االجتماعي مبا . هذا املعىن الذي يفكر فيه الفرد ويقصده هو الذي جيعل الفعل الذي يقوم به اجتماعيا

شئة يف إطاره، يقوم على أساس جمموعة من املعايري اليت حتكم هذا التفاعل من خالل ينطوي عليه من عالقات 
تمع ونظرًا ألن التفاعل . وجود نظام معني من التوقعات االجتماعية يف إطار األدوار واملراكز احملددة داخل ا

التوقعات االجتماعية املرتبطة ناالجتماعي وسيلة اتصال بني األفراد واجلماعات فإنه بال شك ينتج عنه جمموعة م
وتؤدي العالقات االجتماعية إىل ظهور جمموعة من التوقعات االجتماعية الثنائية؛ األمر الذي أدي . مبوقف معني

لباحثني يف هذا الصدد إىل تصنيف تلك العالقات إىل عدة أقسام متمايزة يف شكلها؛ فقد تكون العالقات 
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وتنطوي هذه . اخل..جل وقد تكون ممتدة ومتشعبة أو علي النقيض حمدودة النطاقاالجتماعية مؤقتة أو طويلة األ
علي وحدات للتحليل السوسيولوجي ، كما أن كًال منها علي حده ينطوي على - بدرجة متفاوتة -األشكال 

ذات قدر متفاوت نسبيًا من االتصال اهلادف، بل وإمكانية املعرفة املسبقة بسلوك الشخص اآلخر يف إطار 
(12).العالقة

:بنية العالقات االجتماعية وتطّور تقنيات اإلنرتنت. 4
لتطورات اهلائلة املتتالية اليت حدثت يف  ثرت بطريقة ما  لكن مما الشك فيه أن العالقات االجتماعية قد 

تمعات يف ظل العوملة ، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات وتقنية اإلنرتنت؛ وهو ما  يهيئ الفرصة لتغريات ا
الني املادي واملعنوي الذي تتخذه وتتشكل يف إطاره خمتلف مناذج العالقات االجتماعية  قد تكون جذرية يف ا

(13).املشار إليها أو غريها من مناذج أخري قائمة مل يتم تناوهلا

ل أو أداة استثنائية للتبادل السريع فبنظرة حتليلية مدققة، جند أن اإلنرتنت مل تعد جمرد شبكة عاملية أو خمزن هائ
للمعلومات ، بل أصبحت تؤدي اليوم مهامًا استثنائية ذات منعكسات سياسية وإعالمية واقتصادية وثقافية 

ولكن رغم أمهية . حوارات معمقة يف مجيع أحناء العامل-أي اإلنرتنت -وعلمية واجتماعية ، كما تدور حوهلا 
إىل حد التناقض الكلي ، فرياها اإلنرتنت اليت ال ينكرها أح د، تتعارض اآلراء حول منعكسات استخدامها أحيا

ا اإلجيابية ، يف حني يري فريق  ، ويدافعون عن أمهية منعكسا البعض نعمة فريدة وأفضل تطور تقين يف عصر
ا السلبية خماطر مجة ال حصر هلا يتحتم رصدها والتعامل معها .آخر يف منعكسا

تمعات املختلفة، ورمبا وعليه ف قد ازداد االهتمام بدراسة إدمان اإلنرتنت كظاهرة جمتمعية انتشرت بني األفراد يف ا
ر متعددة نفسية واجتماعية وصحية تؤثر على األشخاص املستخدمني هلذه  يرجع ذلك إىل ما هلذه الظاهرة من آ

م خيصصون فمع استمرار قضاء مستخدمي اإلنرتنت املزيد من ال. الشبكة وقت على اخلط املباشر من الطبيعي أ
م (14).وقتاً أقل للنشاطات األخرى واألشخاص اآلخرين يف حيا

الشبكات االجتماعية على اإلنرتنت أصبحت ظاهرة عاملية واسعة "أن " فريزر ودو"ويف هذا الصدد يذكر 
وهاي فايف Facebookوفيس بوك MySpaceاالنتشار بصورة ال تصدق؛ فاملواقع اليت من قبيل ماي سبيس

hi5وأوركوتOrkutوفريندسرتFriendster يعد أعضاؤها اآلن مبئات املاليني يف مجيع أحناء العامل، كما أن ثورة
اجليل الثاين من اإلنرتنت وصلت اآلن إىل مرحلة االنقالب االجتماعي، ويتم اعتناقها حبماسة من قبل الشباب يف 

حلوافز اليت تدفع الناس لالشرتاك يف مواقع الشبكات االجتماعية فهي أسباب متعددة أما عن ا. الشرق األوسط
احلوافز املهنية واحلوافز االجتماعية؛ : ومعقدة، ميكن تقسيمها على حنو من التبسيط املفرط، إىل فئتني واسعتني



ISSN 2170-0796 2017سنة 12العدد 09مجلة البدر المجلد 

704

لدرجة األLinkedInفاملهنيون الذين يشرتكون مبواقع مثل لينكت إن  ت عقلية يفعلون ذلك  وىل بناء على حسا
م املهنية، يف حني أن معظم املراهقني الذي جيمعون  م اخلاصة حبيا هتماما على موقع ماي " األصدقاء"مرتبطة 

م املهنية؛ حيث يكمن احلافز الرئيس وراء تفاعلهم االجتماعي يف حاجتهم  سبيس ال يسعون لتحسني آفاق حيا
(15)".روابط اجتماعية تقوم على القيم واملعتقدات واألحاسيس املشرتكة وما إىل ذلكالغريزية غري العقالنية لعقد 

التعريف واحملاور : الصورة الذهنية للبلد. 4
وقبل تعريف الصورة الذهنية للبلد فالبد من اإلشارة إىل أن من خالل التطرق لألدبيات اليت تعرف هذا املفهوم 

لعالمة التجارية للبلد، وكذا ذهب فاملالحظ أن العديد من الدراسات اص طلحت على الصورة الذهنية للدولة 
مفهوم السمة الوطنية من بينهم الدكتور نواف التميمي يف  : بـnation brandمفهوم بعض الباحثني إىل ترمجة 

ومية يف استخدمت العالمة التجارية الق- منوذج قطر- كتابة دور الدبلوماسية العامة يف تكوين السمة الوطنية
ختصصات متنوعة على مدى عقود، يف شكل السياسية والدبلوماسية العامة والتسويق السياحي، وللحصول على 
ج شامل ألمهية العالمة التجارية الوطنية، فإنه من احلكمة أن حندد ما هو املقصود من مصطلح الصورة الذهنية 

(16).للدولة والعالمة التجارية الوطنية أو القومية

)السمة الوطنية: (تعريف الصورة الذهنية الوطنية1.4
يتكون (17)الدبلوماسية العامة والعالقات العامة، :صورة الدولة هو أحد املفاهيم الرئيسية يف عدة حقول حبثية كـ

ثري ملحوظ ألعمال وأنشطة األفراد، هؤالء األفراد هم الزعماء والسياسيني، املستثمرين : هذا املفهوم من 
حديثًا يف الدراسات واألحباث Nation Brandستهلكني، وال يزال مفهوم مسة األمة أو توسيم األمةوامل

ولت(املتخصصة، وحسب  توسيم "يعد مفهوم ". ظهر هذا املفهوم يف التسعينيات من القرن املاضي) "ساميون أ
لربيطانيني ساميون" األمة ولت وزميله أولينز . ليأولنزو ووولتأورويب اجلذور، ويرتبط بشكل أساسي  ويعد أ

توسيم "ويرتجم .، وقد سامها بتعزيز ممارسة وتطبيق هذا املفهوم وتقييم نتائجه"توسيم األمة"من أقوى الدعاة ملفهوم 
درة عن بلد معني وإيصال هذه الصورة لبقية دول وشعوب العامل" األمة . التطبيق العلمي لبناء صورة ذهنية 

دف جعل .  تطبيق أدوات الدبلوماسية العامة، التجارة، السياحة، اإلعالم، املبادرات اإلنسانيةويستخدم هذا ال
، وقابلة للنقل عرب قنوات )عرب تكوين عالقة مصلحية(اهلوية الوطنية ملموسة، وقوية، ومفيدة لآلخر 

ولت، وترمجة املفهوم للعربية ب(18).االتصال عملية " :بـ" توسيم األمة"وصف وسنتبىن إجرائيا تعريف ساميون ا
وصياغتها يف وعاء من الرسائل السمعية والبصرية والعالقات، وتقدميها للعامل "بلد ما،"خاصة لــ " مسة"تكوين 

"اخلارجي عرب خمتلف وسائل وقنوات االتصال
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ت علم " توسيم األمة"وقد انتقلت النظرية املعرفية لــ ا من أدبيات ونظر ا دعت "يقالتسو "يف بدا ، حبيث أ
ينطوي على املنافسة، مبعىن أن األمم " تسويقي"الدول واألمم للتعامل مع برامج وخطط التنمية االقتصادية مبنظور 

مطالبة بتحسني مستوى ونوعية التنمية االقتصادية وحتويلها إىل أدوات تسويقية تكون قادرة على جذب 
ذا تكون عملية . واحملافظة عليها) العقول(لبشرية املتميزة املستثمرين األجانب، والسياح، والكفاءات ا توسيم "و

الني الداخلي واخلارجي " األمة حية، ولتعزيز القدرة التنافسية للبلد يف ا هامة لدعم التنمية الوطنية املستدامة من 
نية حية  .من 

ن إىل اإلنرتنت إلدارة صورة البلد ومسعته على ومع ظهور التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال جلأ الدبلوماسيو 
.، إذ ظهرت بذالك مفاهيم جديدة كمفهومي املواطن الدبلوماسي والدبلوماسية اجلديدةاخلارجياملستوى 

:العوامل املؤثرة على مسعة البلد. 5
هناك عوامل هناك العديد من العوامل املؤثرة على تصورات األفراد حول مسعة الدول، لكن على وجه اخلصوص

ثري كبري على صورة الدولة نذكر منها م لتلك الدول، العالقات : ذات  ر التجربة الشخصية لألفراد من خالل ز
معة من خالل وسائل اإلعالم حول تلك  االجتماعية مع األفراد من تلك الدول األجنبية، وكذا املعلومات ا

ثري مواقع التواصل االجتماعي على االنطباعات واإلدراك املعرفية يف حني تركز الدراسة أساسا على كيفية . الدول
والوجدانية ملستخدمي االنرتنيت حول الدول األجنبية، ومن املهم األخذ بعني االعتبار العوامل التقليدية املدروسة 

(19).سابقا

:التجربة الشخصية1.5
ور ذهنية حول البلدان من خالل التأثري على تعترب التجربة الشخصية من أهم العوامل املؤثرة يف تكوين ص

رة البلد كسائح أو للعمل أو التجارة تعد يف كثري من األحيان (20)إدراكات األفراد الزائرين ، فالتجربة املباشرة كز
ا أن تساهم يف وضع الفرد يف رة الشخصية من شأ ثريا يف بناء الصورة الذهنية للبلد، ذلك أن الز أكثر أمهية و

خمتلفة جدا عن الصور اليت تسوقها لنا وسائل اإلعالم إلضافة إىل ذلك . إطار صورة مكتملة عن البلد، وأحيا
ولت أن الرتويج السياحي يشكل أحد أهم القنوات اليت تستخدمها الدول من أجل تطوير  يعترب الباحث أ

ا على مستوى العامل اخلارجي .صور
(21): دور اإلعالم2.5

وسائل اإلعالم يف بناء الصورة الذهنية للدولة من خالل بث املضامني اإلعالمية اليت تعرف وتسوق لصورة تساهم
البلد، كاإلذاعة والتلفزيون والصحافة املكتوبة وكذا تساهم وسائل اإلعالم يف التصدي للمضامني اإلعالمية 
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غلب األحيان على صناعة صور منطية سلبية عن للقنوات األجنبية وكذا تقارير املنظمات الدولية اليت تعمل يف أ
.اجلزائر وغريها من دول العامل الثالث

اإلنرتنت كمصدر للمعلومات، فكثري من الباحثني يستعمل الّشبكة : استخدام املعلومات من االنرتنيت3.5
بة للّدارسني العنكبوتّية من أجل احلصول على املعلومات واملراجع، كما يشّكل اإلنرتنت بيئة معلومات خص

م  م وجماال ّمهم يف ختّصصا واملتخّصصني يف كّل جمال الذين يبحثون عن املواضيع املستحدثة واجلديدة اليت 
اإلنرتنت كمصدر لألخبار الّسياسّية وغريها، فكثٌري من الّناس يستفيد من اإلنرتنت كونه وسيلة اتصال . املتنّوعة

ا على الّساحة احمللّية والعاملّية بشكٍل آين وعاجل،  سريعة وسهله للحصول على آخر األخبار الّسياسّية ومستجدا
لبلدان خاصة  خبار الّطقس واالقتصاد وتعرف  كما أّن كثريًا من الّصفحات على الّشبكة العنكبوتّية تزّود الّناس 

لرتويج السياحي .يف الصفحات املختصة 
):اجلديدةالدبلوماسيةإطاريفالدبلوماسياملواطندور(يت الصورة الذهنية للدولة يف عصر االنرتن. 6

األفرادبنيالروابطلتوثيقاالقياماألفراديستطيعاليتاألنشطةمنواسعانطاقااملواطندبلوماسيةتشمل
تمعات بنيالعالقاتيسهلالذيالرقميالتفاعلذلكومنالعامة،الدبلوماسيةأهدافلتحقيقوا

(22).الشعوب

لهجمتمعتطويروعلىاالتصالىعلتعتمداالدبلوماسيةهذهاملواطنسيةلدبلومااألمريكياملركزوقدعرف
حولالتصالجديدةأشكاالاإلنرتنتتطورخلقوقدمشرتكة،اهتمامات بدورليقومواللمواطننيافرصأ
.دبلوماسي

االجتماعيةتوالكياوالتعليمواحلوكمةاالقتصادفعاليةعلىهائلثريهلااملواطندبلوماسيةأناملركزوأضاف
.العاملعرب

يفاملشاركةىعلالقادريناملواطننيبناء شبكات منتعيناملواطندبلوماسيةنالصورةميلسنيجونيشوويكمل
.هلاصورة اجيابيةوبناءالدولةقيملنشرأخرىدولمنمواطننيمعحوار
دةإىلأدىالتطورفهذااالتصال،تكنولوجياوتطورالشعبيةالدبلوماسيةبنيسنويربطكما اجلمهورمشاركةز

دةةاخلارجيالشؤونحولاحلديثيف واقعيأوافرتاضيبشكلسوااجلمهوربنيواملعلوماتاألفكارتبادلوز
الدبلوماسيةمفهومتطورذلكضوءيف(23).الوطنيةاحلدودعرب

.العامةليشملكلتلكاملفاهيماجلديدة،وليوسعنطاقالعماللدبلوماسيليقومعلىمسارامتتعددة
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اداخلم العامليةحتتلمكا والذييشاركفياحلوارحيت.فهومالدبلوماسيةالعامةوأصبحتمشاركةاألفرادفيإدارةحوارعامليحواللقضا
االلعامالذييمكنأنيقومفيهكلمواطنبفعالت السياسيةالعاملية،وهذايعنيضرورةتوسيعا اجإلىمعلوماتومعرفةواهتمامبالقضا

االلعام .صاليداخلهذاا
االلعا افياستخدامالدبلوماسيةالشعبيةالبدأنتوسعا لدولةالتيرتيدأنتطورقدر مليستوعبمشاركةنطاقواسعمنمواطنلذلكفإ

. يهافيالعماللدبلوماسي
نتائج الدراسة

: تؤكد نتائج الدراسة أن مواقع التواصل االجتماعي األكثر شعبية وتداوال من قبل عينة الدراسة هي. 1
linkedin, twiter, facebook, . نشطة مفردات العينة خال تواصلهم مع األفراد من أما فيم يتعلق 

قراءة املشاركات من قبل األصدقاء، إرساهلا عرب الربيد اإللكرتوين، إضافة التعليقات، وإرسال : فتتلخص يفتركيا 
أو skypeرسالة شخصية من خالل مواقع الشبكات االجتماعية، والدردشة عرب اإلنرتنت من خالل 

messengerوإرسال دعوة صداقة ،.
ويف أغلب األحيان ون إىل املواقع العاملية لتجميع املعلومات حول تركياتؤكد نتائج الدراسة أن أفراد العينة يلجؤ . 2

,google: ألغراض سياحية وتتمثل املواقع املستخدمة يف ذلك يف yahoo مواقع الواكالت احلكومية ،
.الرتكية، وكذا مواقع املنظمات غري احلكومية يف تركيا

وتتعلق االنطباعات األكثر . تركيا كانت على العموم إجيابيةأثبتت نتائج التحليل أن تصورات اجلزائريني حول. 3
لبيئة االقتصادية للبالد، والبنية التحتية، ومن األبعاد األخرى لرتكيا  إجيابية للبعد االقتصادي لرتكيا، والذي يرتبط 

ل اتفاق املبحوثني على واملدركة بطريقة اجيابية يف أذهان املبحوثني هو البعد القيادي، هذا البعد مت قياسه من خال
وتؤكد . أن تركيا تتوفر على قادة يتمتعون بشعبية كبرية وسامهوا بشكل كبري يف حتسني صورة تركيا يف العامل

م حول البعد العاطفي واجلاذبية الثقافية لرتكيا ملبحوثني أيضا على اجيابية تصورا ت العينة . إجيا وكانت إجا
.العاملي لدولة تركيا ، مما يدل على عدم رضاهم عن إدارة تركيا للشؤون الدوليةسلبية إىل حد ما حول الدور

الختبار العالقة بني املتغريات احملددة يف (The AMOS 17.0)مت استخدام األساليب اإلحصائية . 4
م اليت تفرتض أن التجربة الشخصية للجزائريني مع تركيا من أهم العوامل املؤثرة ع: الفرضية األوىل لى بناء تصورا

مبعىن أن التجربة الشخصية تساهم بشكل .حول البلد، وتؤكد نتائج التحليل أن هناك ارتباط اجيايب بني املتغريات
. كبري يف بناء تصورات واضحة يف أذهان املبحوثني حول تركيا
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مباشرة مع تركيا من خالل تثبت نتائج التحليل صحة الفرضية الثانية اليت تعترب أن األفراد الذين هلم جتربة. 5
ا، هم الذين ميلكون عالقات اجتماعية كثرية على االنرتنيت مع تركيا ر . ز

ا . 6 لنسبة لسؤال البحث األول خبصوص العالقة بني مستوى العالقات االجتماعية على االنرتنت اليت يكو
م حول تركيا، فإن هنا ثريها على تكوين تصورا ك ارتباط سليب ذو داللة إحصائية بني اجلزائريون ومدى 

هذا يدل على أنه كلما كان حجم العالقات االجتماعية عرب اإلنرتنت كبريا بني اجلزائريني وتركيا، كلما  . املتغريين
م سلبية حول البلد .كانت تصورا

لنسبة للسؤال الثاين للدراسة فتؤكد نتائج التحليل من خالل إجا. 7 ه ال توجد عالقة بني ملبحوثني أنأما 
م حول البلد وذلك راجع إىل تناقض املعلومات . استخدام اجلزائريني للمعلومات حول تركيا و تكوين تصورا

.املوجودة حول تركيا على شبكة االنرتنيت مما ال ميكن األفراد من تكوين تصورات واضحة حول البلد
دور العالقات االجتماعية على االنرتنيت اليت مت قياسها أحد أهم نتائج هذا البحث على االنرتنت يتمثل يف. 8

، الوقت املستغرق للتفاعل مباشرة مع الناس يف )حجم الشبكة(حبجم الشبكات االجتماعية االلكرتونية مع تركيا 
وقد توصلت الدراسة إىل أنه كلما كان حجم العالقات االجتماعية على االنرتنت للجزائريني مع). الشبكة(تركيا 

م حول تركيا .مستخدمي االنرتنت يف تركيا كبريا كلما ساهم ذلك يف بناء تصورات سلبية للجزائريني وانطباعا
:خامتة

وكان الغرض من هذه الدراسة التعرف على دور العالقات االجتماعية على االنرتنت واستخدام املعلومات يف 
تكنولوجيا املعلومات والشبكات االجتماعية على تشكيل تصورات األفراد حول البلدان األجنبية يف عصر

قبة لفهم الصورة الوطنية ومسعة البالد يف عصر املعلومات الشبكية، وتقدم . االنرتنت وتقدم هذه الدراسة نظرة 
ر املرتتبة على السياسات ألولئك الذين يعملون يف جمال االتصاالت الدولية والدبلوماسية  هذه الدراسة اآل

:لدراسة يفوتتمثل توصيا.العامة
مهم جدا واسرتاتيجي، لذلك البد اخلارجيةوإدارة الدبلوماسيةالبلدصورةبناءاجلزائرية يفاخلارجيةوزارةدور. 3

.من تطوير وتفعيل نشاطات الوزارة املذكورة سابقا
على حتليل أيضاالرتكيزوينبغي. مفهوم الصورة الذهنية للبلدواستيعابحتليلعلىالباحثني ضرورة تركيز . 1

العوامل املؤثرة يف مسعة الدولة، وكذا دور التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال يف التسويق للدول سواء على 
. الصعيد السياسي أو االقتصادي
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اتحسنيفواالقتصادية،السياسيةإلصالحاتاجلزائر مترألنخاصةقيمةاجلزائر هي . 4 اخلطوةهيصور
اكما أن قتصادية،حتقيق التنمية االيفاألوىل الدويل، لذلك ها يف التموقعلنجاحمهماعنصراأيضامتثلصور

ا املعنية مع اإلنرتنيت وشبكات التوصل االجتماعي  اجلديدة أصبح تعامل الدولة مبؤسسا ومع عصر امليد
ا لسمعة البلد سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي .ضروري يف إدار

إىلأدىكماالشعوب،بنيالعالقاتتشكيليفجددفاعلنيظهورإىلأدىالاالتصتكنولوجياتطورإن. 5
تظهور لتحقيقجديدةوسائلاستخدامعنتبحثأنالدولىعلوفرضالتقليدية،للدبلوماسيةجديدةحتد

االدويل، لذلك على اجلزائر استغاللاملستوىىعلاخلارجيةسياستهاأهداف معالتفاعلعمليةيفالبشريةثرو
دةاليفتحاماوهوإلنرتنت،اعلىالدولةثقافةونقلاخلارجياجلمهور االتكافةيفالدولةقوةلز .ا

دةاستخدام االنرتنيت،ىعلكوادرهاوجب على تدريبلذلكنتيجة. 6 دةطريقعناالجتماعيارأمساهلوز ز
اليفالدولةوجودإدارةيفيشاركواأنميكنالذيناملواطننيأعداد اجلمهورمعوالتفاعلواحلوارالعاملي،العاما

.اخلارجي
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